
Med stor glädje introducerar CHARMANT 
Group sitt nya varumärke Minamoto och 

det är en vacker  kollektionslansering.



Minamoto betyder „ursprung“ på japanska och det är 
det varumärket går tillbaka till; sina japanska rötter. 
Till ursprunget. Varumärket Minamoto  handlar om 
autenticitet, hantverk, komfort, hög kvalitet, finess, 
oöverträffad uppmärksamhet på detaljer och skön-
het. Med Zen-filosofin och japansk glasögonhistoria 
i åtanke är Minamoto-stilarna minimalistiska  och tid-
lösa  med fokus på det viktigaste.

Logotypen, en japansk kanji, är handgjord av en 
kalligrafimästare som arbetar för koncernen. Det 
betyder „The Origin“ och visas på skalmtopparna av 
titan som signatur för varumärket. Diskreta gravyrer 
återspeglar den precision och kvalitet som Japan 
är känt för och belyser också uppmärksamheten på 
detaljer.

Alla Minamotobågar är gjorda av 99,4% ren japansk 
titan, högsta kvalitet på marknaden. Skalmen är 
gjorda av betatitan för den perfekta flexibiliteten och 
komforten. Även näskuddarna och skalmtopparna 
är gjorda av ren titan vilket gör dessa glasögon till en 
riktigt långlivad produkt!

Minamoto glasögon är för alla som älskar vackra 
saker med en meningsfull historia oavsett ålder och 
kön. Denna kollektionslansering består av 12 modeller. 
4 damer, 4 herr- och 4 unisexmodeller. Namnen på 
bågarna är inspirerade av karaktärer, skådespelerskor 
och skådespelare samt regissören till den   populära 
japanska filmen „The Seven Samurai „, som också var 
en stor inspiration för kampanjen. Denna film är ett 
riktigt original, och även ett mästerverk av japanskt 
hantverk.

Det vikbara är tillverkat av 100 % ekologiskt 
Washi-papper av ett litet familjeföretag baserat 
i Fukui-prefekturen Japan, där traditionen med 
washipapperstillverkning hålls vid liv i över 1 500 
år. Det speciella mönstret du ser på papperet kallas 
„Sumi-Nagashi“ som är handgjord med japanskt 
bläck med hjälp av en kalligrafiborste. Varje mönster 
och därför unikt på varje etui.
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Kambei MN31000
De japanska värderingarna och traditionerna 
är tydligt synliga i denna modell: den ström-
linjeformade designen, uppmärksamheten på 
detaljer, och materialets höga kvalitet. Kambei 
har delikata design detaljer på kanten, vilket 
gör bågen unik.

Akira MN31003 (olika)
Denna fl aggskeppsmodell av Minamoto-kol-
lektionen för män förkroppsligar själva kärnan i 
äktheten. Akira tar oss tillbaka till det förfl utna, 
ett förfl utet där näskuddar ännu inte användes 
för glasögon. Ett unikt halkskydd epoxi vid W-
bron håller bågen på ansiktet. Dekorationen på 
skalmtopparna är extremt noggrann och ele-
gant. 

Kyuzo MN31002
Perfekta linjer, absolut komfort och tidlös de-
sign: Kyuzo visar all expertis inom Minamoto-
kunskap. Dubbelbryggan är inte som någon 
annan eftersom Minamoto Kanji-symbolen 
som betyder „The Origin“ är stämplad på den 
övre fältet. Dessutomhar rimwire vackra, klas-
siska mönster.

Kikuchiyo MN31001
Zen minimalism när den är som bäst, Kiku-
chiyo kombinerar perfekt funktionalitet och 
estetik. Utformningen  av denna modell är ren, 
minimalistisk och tidlös tack vare dess polygo-
nala form. Den yttre delen av kanten har ele-
ganta gravyrer, som visar uppmärksamheten 
på detaljer.



Gorobei MN31004 
Gorobei blir av med det onödiga, för att återgå 
till det väsentliga i glasögon: komfort, fi ness 
och skönhet i produkten. De fi nt graverade 
dekorationerna på bron och skalmtopparna 
är mycket känsliga och gör denna båge till ett 
äkta konstverk. Användaren kommer att njuta 
av den sanna 
ai-chaku-känslan   med Gorobei genom åren, 
eftersom det inte kommer att gå ur stil.

Katsushiro MN31007
Med sin omsorgsfullt utformade bro och 
den vackra gravyren på sina skalmar hyllar 
Katsushiro sitt japanska ursprung. Den 
vackra färgkontrasten (AY/DO) i detta unika 
verk ger den en stark och autentisk identitet.  
Medan den antika färgbehandlingen (AG/AW) 
påminner oss om det förfl utna.

Shichiroji MN31006 / MN31006C
Denna modell kombinerar en autentisk och 
hantverksmässig stil med en pantoform 
och noggrant dekorerade skalmar. Perfekt 
för bärare som är känsliga för design och 
kvalitet. Clip.on som kommer med Shichiroji 
är utrustat med made in Japan polariserade 
linser producerade av ett familjeföretag i 
Sabae med en stor erfarenhet av linser. Dessa 
linser erbjuder fi lterkategori 2 och använder en 
triacetatfi lm. Clip-on är också dekorerat med 
Minamoto kanji och så på skalmtoppen.

Heihachi MN31005 (på 1005)
Heihachi sublimerar Minamoto-kollektionen 
med sitt autentiska utseende och sin japanska 
lockelse. Det är ett riktigt objekt som är gjort 
för att hålla, med det fi na klassiska mönstret 
på bron och skalmtopparna i kombination med 
frontens moderna form. Denna modell  är ett 
mycket bra exempel på förhållandet mellan 
skönhet och funktionalitet som fi nns i japansk 
tillverkning.



Noriko MN31008
Ren men fortfarande utsökt och delikat, Noriko 
erbjuder mjuka linjer med en absolut komfort.   
Diskreta  dekorationer har noggrant graverats 
på kanten, vilket återspeglar precisionen och 
kvaliteten på japanskt hantverk. Demimönstret 
på kanten (GS/HV) skapar en vacker kontrast.

Haruko MN31011
Denna fyrkantiga modell är minimalistisk i 
design, men den överdimensionerade fronten 
och dess fi na detaljer gör att den sticker ut. 
Eleganta gravyrer dekorerar Harukos tempel 
och kombinerar mjukhet och förfi ning i en 
mycket elegant och fashionabel modell.

Yukiko MN31010 / MN31010C
Denna modell hyllar japansk glasögonhistoria 
tack vare det exakta gravering arbetet på 
skalmen. Yukiko är unik egenskap till det 
polariserade sol clip-on som passar perfekt 
in i bågen. Detta clip-on har category 2 
polariserade linser med en triacetate fi lm, gjord 
av ett familjeföretag  i  Sabae,  Japan med en 
otrolig upplevelse av linser. Som signatur är 
kanji-betydelsen Minamoto delikat stämplad 
på klippets övre stapel samt på slutspetsarna.

Shino MN31009
Shino är vår fl aggskeppsmodell av kollektionen  
för kvinnor. Det är en unik, extremt fi n och 
feminin båge med en graverad ögonbrynslinje. 
Konceptet med dubbla färger gör denna 
modell ännu mer speciell. Shino är det perfekta 
exemplet på uppmärksamheten på detaljer 
och fi nessen av Minamoto glasögon.
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